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भरतपरु महानगरपालिकाको कृषि षिकास कायिक्रम कायािन्ियन कायिषिलि, २०७७ 

                                           प्रमाशिकरि लमलतिः २०७७/०७/२३ 

 

कृषि व्यिसाय भरतपरु महनगरपालिकाको आलथिक षिकास कृयाकिापको महत्िपूिि 
क्षेत्रको रूपमा रहेको छ । भरतपरु महानगरपालिकामा कृषि व्यिसायिाई थप व्यिसाषयक, 
प्रलतष्िलिि र उत्पादन िागत घटाउन याशन्त्रकरि र प्रषिलिमैत्री एिं पररिलतित िातािरिमैत्री 
बनाउँदै िैजान जरूरी छ । भरतपरु महानगरपालिकाबाट सञ्चािन गररने कृषि षिकास 
कायिक्रमहरूिाई प्रभािकारी, पारदिी, जिाफदेही, उत्तरदायी एिं गिुस्तरयकु्त रूपमा 
कायािन्ियन गनि स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ (२) को व्यिस्था 
अनरुूप "भरतपरु महानगरपालिकाको कृषि षिकास कायिक्रम कायािन्ियन कायिषिलि, 
२०७७"जारी गरेको छ । 

 

पररच्छेदिः १ संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

क. यस कायिषिलिको नाम "भरतपरु महानगरपालिकाको कृषि षिकास कायिक्रम कायािन्ियन 
कायिषिलि, २०७७" रहेको छ । 

ख. यो कायिषिलि भरतपरु महानगरपालिको क्षेत्रलभत्र िाग ुहनुेछ । 

ग. यो कायिषिलि स्िीकृत भएको लमलतदेशख िाग ुहनुेछ । 

पररभािािः षििय िा प्रसंगिे अको अथि निागेमािः 
क. "कायिपालिका" भन्नािे भरतपरु महानगरपालिको कायिपालिकािाई जनाउने छ । 

ख. "प्रमखु" भन्नािे भरतपरु महानगरपालिकाको प्रमखु िाई जनाउने छ । 

ग. "उपप्रमखु" भन्नािे भरतपरु महानगरपालिकको उपप्रमखु िाई जनाउने छ । 

घ. "प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत" भन्नािे भरतपरु महानगरपालिकाको प्रमखु प्रिासकीय 
अलिकृतिाई जनाउने छ । 

ङ. "महािाखा प्रमखु" भन्नािे भरतपरु महानगरपालिकाको आलथिक षिकास महािाखाको 
प्रमखुिाई जनाउने छ । 

ि. "आलथिक षिकास सलमलत" भन्नािे भरतपरु महानगरपालिकाको आलथिक षिकास सलमलतिाई 
जनाउने छ । 

छ. "िाखा" भन्नािे भरतपरु महानगरपालिकाको कृषि तथा पिपंुक्षी व्यिसाय प्रिद्धिनिाखािाई 
जनाउने छ । िाखािे अनसुिुी (५) िमोशजमको कायि गने/गराउने छ । 
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ज. "िाखा प्रमखु" भन्नािे भरतपरु महानगरपालिकाको कृषि तथा पिपंुक्षी व्यिसाय प्रिद्धिन 
िाखा प्रमखुिाई जनाउने छ । 

झ. "मूलयाकंन सलमलत" भन्नािे साििजलनक खररद लनयमाििी,२०६४ को लनयम १४७ 
िमोशजम गठित सलमलतिाई जनाउने छ ।  

ञ. सेिाकेन्र भन्नािे एषककृत कृषि तथा पिपुन्छी सेिा केन्र/पि ुसेिा केन्र िाई जनाउने 
छ । 

 
पररच्छेदिः २ 

उद्दशे्यिः 
 

क. महानगरपालिकाबाट सञ्चािन हनुे कृषि षिकास कायिक्रम कायािन्िय प्रकृयािाई सरि, 
सहज, प्रभािकारी, पारदिी एिं गिुस्तरयकु्त बनाउने । 

ख. कृषि व्यिसायिाई ठदगो, मयािठदत, प्रलतष्पिी एिं उत्पादनमूिक बनाउने । 

ग. अनदुान षितरि प्रकृयािाई सरि, लनष्पक्ष र पारदिी बनाउने । 

घ. सेिा प्रिाहको प्रकृयािाई लछटो, छररतो,सहज, सरि,लनष्पक्ष बनाउन।े 

ङ. रासायलनक षििाठद/ मिको प्रयोग व्यिशस्थत बनाउने । 

ि. िाभग्राहीहरूको छनौट प्रकृयािाई स्पष्ट र पारदिी बनाउने। 

छ. िाजो जलमन राख्न लनरुत्साहन गने । 

 
 पररच्छेदिः ३ 

 कायि सञ्चािन प्रकृया 
 

३.१ लनिेदन/प्रस्ताि पेि गनिपने : प्रस्तािक/लनिेदकिे तपलसि िमोशजमका कायािक्रममा 
समािेस हनु लनिेदन/प्रस्तािको साथ लनम्न कागजात संिग्न गरी पेि गनुिपनेछ ।साथै 
कायिक्रम संिािनको िालग सिुना प्रकािन गररएको खण्डमा सिुनामा उलिेशखत ितिहरु पलन 
िाग ुहनु ेछन ्। 

1. साना लसंिाई लनमािि तथा ममित सम्भार (बोररङ्ग, लसिाइ कुिो ममित, पानी संकिन 
पोखरी, थोपा लसंिाई आठद) 

महानगरपालिकामा ििि भरी लसंिाई हनुे क्षेत्रफि िषृद्धगरर खािान्न, तरकारी , दिहन आठद 
िािीको उत्पादन  र उत्पादकत्ि िषृद्धको िालग साना लसंिाई लनमािि तथा ममित सम्भार 
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कायिक्रम संिािन गररनेछ । यस कायिक्रम संिािनको िालग लनम्न कागजात आिश्यक 
पनेछ । 

क. कृिक समूह/कृषि सहकारी /कृषि फमिको माग लनिेदन र लनििय । 

ख. कृिक समूह/कृषि सहकारी /कृषि फमिको दताि प्रमािपत्रको प्रलतलिषप । 

ग. कृषि सहकारीको हकमा अशघलिो आ.िको अलडट ररपोट । 

घ. करिकु्ता प्रमािपत्र/नषिकरि । 

ङ. सम्िशन्ित व्यशक्तको नेपािी नागररकताको प्रमािपत्र । 

ि. सम्बशन्ित िडा कायाििय /सेिा केन्रको लसफाररस । 

छ. अन्तररक राजश्व कायािियमा दताि भएको संस्थािाई प्राथलमकता ठदईने छ। 

ज. कम्तीमा १० कठ्ठा क्षेत्रफि खलुने कागजात । 

 

2. मेयरसँग यिुा कृिक कायिक्रम (प्रस्तािनामा आिारीत यिुा िशक्षत कायिक्रमिः च्याउ,      

मौरी, तरकारी, पषु्प, कागती खेती आठद)  

यिुाहरुिाई कृषि पेिा तफि  आकषिित गरी रोजगार लसजिनाको िालग मेयरसंग यिुा 
कृिक कायिक्रम संिािन गररनेछ । यस कायिक्रम संिािनको िालग लनम्न कागजात 
आिश्यक पनेछ । 

क. माग लनिेदन /प्रस्ताि। 

ख. फामि/व्यासाय दताि गरेको प्रमाि पत्र / नेपािी नागररकताको प्रमािपत्र । 

ग. सम्बशन्ित िडा कायाििय / सेिा केन्रको लसफाररस । 

घ. ५० ििि उमेर नकाटेको । 

ङ. िैदेशिक रोजगारीिाट फकेकािाई प्राथलमकता ठदईने छ । 

ि. तािीम तथा अनभुिको प्रमािपत्र । 

छ. खेती गने जग्गाको िािपजुािको प्रलतलिषप /जग्गा भाडामा लिएको भए सम्झौता पत्र। 

ज. च्याउको िालग कम्तीमा १०० के. जी षिउ,  मौरीको िालग कम्तीमा ३० घार, तरकारी, 
फिफूि तथा पषु्पको िालग कम्तीमा १० कठ्ठा क्षेत्रफिमा व्यिसाषयक रुपमा खेती 
गरेको हनुपने छ । 
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3. श्रोत बीउ अनदुान  

खािान्न/दिहन/तेिहन िािीको षिउमा आत्मलनभिर हनु तथा seed replacement rate 

िाई maintain गनिको िालग यस कायिक्रम संिािन गररनेछ । यस कायिक्रम संिािनको 
िालग लनम्न कागजात आिश्यक पनेछ । 
क. कृिक/कृिक समूह/उत्पादन सहकारी /फमिको माग लनिेदन / लनििय । 

ख. कृिक समूह/उत्पादन सहकारी /कृषि फमिको दताि प्रमािपत्रको प्रलतलिषप । 

ग. सहकारीको हकमा अलडट ररपोट । 

घ. करिकु्ता प्रमािपत्र/नषिकरि । 

ङ. िडा कायाििय/सेिा केन्रको लसफाररस । 

  

4. उन्नत/स्िदेिी हाईषिड बीउमा अनदुान  

खािान्न/दिहन/तेिहन िािीको उत्पादन िषृद्ध गरी प्रमखु िािीहरुमा आत्मलनभिर हनु 
यस कायिक्रम संिािन गररनेछ । यस कायिक्रम संिािनको िालग लनम्न कागजात आिश्यक 
पनेछ । 

क. कृिक/कृिक समूह/उत्पादनसहकारी/ फमिको माग लनिेदन / लनििय । 

ख. कृिक समूह/ सहकारी /कृषि फमिको दताि प्रमािपत्रको प्रलतलिषप  । 

ग. कृषि सहकारीको हकमा अलडट ररपोट । 

घ. करिकु्ता प्रमािपत्र/नषिकरि । 

ङ. िडा कायाििय/सेिा केन्रको लसफाररस । 

 

5. कृषि याशन्त्रषककरि कायिक्रम /बीऊ लबजन प्रिोिन केन्र (प्याषकंग िेबलिंग लसलिंग 
समेत) 

यस अन्तगित िान रोप्ने मेलसन, ४ पांग्र/े टे्रकटर र त्यसमा जोड्न लमलने 
attachments , िािा/िान काटने मेलसन / मकै काट्ने छोडाउने र सकुाउने मेलसन बेिर / 
पराि गजुलुटो बनाउने मेलसन /िान गोड्ने र मकै गोड़ने मेलसन / लसड ग्रडेर /षप्रशलिनर/ 
सीड ट्रीटर/ लसड प्याषकंग,लसलिंग षफलिंग ब्याि षप्रशन्टंग मेलसन, षिउ प्रिोिन गने मेसीन 
जस्ता उपकारि प्रदान गरी कृषििाई आिलुनषककरि गनि यस कायिक्रम संिािन गररनेछ । 
कृषि यन्त्रको प्रयोग गरर उत्पादन िागत घटाउने यस कायिक्रमको प्रमखु उद्धेश्य रहनेछ । 
यस कायिक्रम संिािनको िालग लनम्न कागजात आिश्यक पनेछ । 
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क. कृिक समूह/कृषि सहकारी /कृषि फमिको माग लनिेदन र लनििय । 

ख. कृिक समूह/कृषि सहकारी /कृषि फमिको दताि प्रमािपत्रको प्रलतलिषप  ।  

ग. नेपािी नागररकताको प्रमािपत्रको प्रलतलिषप । 

घ. कािो सूशिमा नपरेको स्िघोििा  । 

ङ. सम्बशन्ित िडा कायाििय / सेिा केन्रको लसफाररस । 

ि. कृषि सहकारीको हकमा अलडट ररपोट । 

छ. सेिा/कायिक्षेत्र खलुने कागजात । 

ज. प्रत्यक तीन मषहनामा महानगरपालिकामा प्रलतिेदन पेस गने प्रलतिदता पत्र । 

झ. अलिक्तम दर रेट सम्िशन्ित कागजात/लनििय 

6. शिस्यान सषहतको प्यषकङ्ग हाउस लनमािि / डीह्यलुमलडफाषयड लसड स्टोर लनमािि  

शिस्यान सषहतको प्यषकङ्ग हाउस लनमािि गरी ताजा तरकारी/फिफूिको िािी 
उप्रान्तको नोलसान कम गने तथा डीह्यलुमलडफाषयड लसड स्टोर लनमािि गरी िािी षिउ को 
उप्रान्तको नोलसान कम गराउने  यस कायिक्रमको उद्धेश्य हो । यस कायिक्रम संिािनको 
िालग लनम्न कागजात आिश्यक पनेछ । 
क. कृिक समूह/सहकारी/फमि/कम्पनी/संघ संस्थाको माग लनिेदन/प्रस्ताि 

ख. प्रमािपत्रको /लनििय प्रलतलिषप । 

ग. कम्तीमा १० िििको कारारनामा । 

घ. स्िीकृत लडजाईन र शस्टमेट । 

ङ. िडा कायाििय/ सेिा केन्रको लसफाररस । 

ि. नषिकरि/करिकु्ता प्रमािपत्र/अलडट ररपोट । 
7. कृिकिाई षिमा सलुकमा अनदुान कायिक्रम 

िािी षिमा प्रिद्धिन गरर िािीमा हनुे नोलसानीिाट कृिकिाई हनुे क्षेती कम गनि यस 
कायिक्रम संिािन गररनेछ । यस कायिक्रम संिािनको िालग लनम्न कागजात आिश्यक 
पनेछ । 

क. माग लनिेदन/प्रस्ताि । 

ख. षिमा िेख । 

ग. िडा कायािियको / सेिा केन्रको लसफाररस । 

घ. नोलसान भएमा सो सम्िन्िी षििरि । 

 

8. जैषिक षििाठद प्रयोग प्रदििन तथा षितरि कायिक्रम 
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रासायलनक षििाठदको षिकलपमा जैषिक षििाठदको प्रयोगिाई प्रिद्धिन गरर रासायलनक 
षििाठदको प्रयोग कम गनि यस कायिक्रम संिािन गररनेछ । यस कायिक्रम संिािनको िालग 
लनम्न कागजात आिश्यक पनेछ । 

क. कृिक/कृिक समूह/कृषि सहकारी /कृषि फमिको माग लनिेदन र लनििय 

ख. कृिक समूह/कृषि सहकारी /कृषि फमिको दताि प्रमािपत्रको प्रलतलिषप 

ग. करिकु्ता प्रमािपत्र/नषिकरि । 
घ. िेखा पररक्षि प्रलतिेदन । 
ङ. सम्बशन्ित िडा कायाििय / सेिा केन्रको लसफाररस । 

 

9. फिफूि िगैिा स्थापना तथा सदुृषिकरि कायिक्रम 

फिफूि िािीको उत्पादन र उत्पादकत्ि िषृद्ध गनिको िालग यस कायिक्रम संिािन 
गररनेछ ।साथै, यस कायिक्रम िाट रोजगार लसजिना तथा िातिरििाई स्िच्छ तथा हरीयािी 
राख्न पलन मद्दत लमलने छ।   

क. कृिक/कृिक समूह/सहकारी/फमिको/षििािय/संस्थाको लनिेदन ।  

ख. संस्था दताि प्रमािपत्रको प्रलतलिषप ।     

ग. सहकारीको हकमा अलडट ररपोट। 

घ. षििाियको हकमा षििािय व्यिस्थापन सलमलतको लनििय। 

ङ. सम्बशन्ित िडा कायाििय / सेिा केन्रको लसफाररस । 

ि. न्यूनतम क्षेत्रफि ५ कठ्ठा खलुने कागजात। 

छ. जग्गाको िािपजुाि/सम्झौता पत्र /करानामा। 

 

10. लडप िोररङ्ग लनमािि/नहर/कुिो ममित कायिक्रम 

खेती योग्य जलमनमा ििि भरी लसंिाई हनुे क्षेत्रफि िषृद्धगरर खािान्न, तरकारी , दिहन 
आठद िािीको उत्पादन  र उत्पादकत्ि िषृद्धको िालग मझौिा स्तरको लडप िोररङ 
लनमािि/नहर/कुिो ममित कायिक्रम संिािन गररनेछ । यस कायिक्रम संिािनको िालग लनम्न 
कागजात आिश्यक पनेछ । 

क. कृिक समूह/कृषि सहकारी /कृषि फमिको माग लनिेदन र लनििय । 

ख. कृिक समूह/कृषि सहकारी /कृषि फमिको दताि प्रमािपत्रको प्रलतलिषप । 

ग. कृषि सहकारीको हकमा अशघलिो आ.िको अलडट ररपोट । 

घ. करिकु्ता प्रमािपत्र/नषिकरि । 
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ङ. संस्थाहरूको हकमा िाषििक सािारि सभा गरेको प्रमाि । 

ि. सम्बशन्ित िडा कायाििय / सेिा केन्रको लसफाररस । 

छ. जग्गाको िािपजुाि / करारनामा /सम्झौतापत्र। 

ज. कम्तीमा िार षिघा क्षेत्रफि खलुने कागजात । 
 

11. हाटिजार लनमािि अनदुान 

स्थानीय उत्पादनको प्रिद्धिन तथा िजाररकरिमा सहयोग गने उद्धेश्यिे यस कायिक्रम 
संिािन गररनेछ।कायिक्रमिाट दताि भएको हाटिजारिाई मात्र अनदुान प्रदान गररने छ । 
यस कायिक्रम संिािनको िालग लनम्न कागजात आिश्यक पनेछ । 

 

क. माग लनिेदन/प्रस्ताि । 

ख. कम्तीमा क्षेत्रफि १० कठ्ठा हनु ुपने छ । 

ग. फोहरको उशित व्यिस्थापनको हनु ुपने छ । 

घ. स्थानीय िस्तकुो िजारीकरिमा सहयोग पगु्ने हनु ुपने छ । 

ङ. कम्तीमा पलन ५ िििसम्मको संिािन गने प्रलतिदता र आिश्यक कागजात । 

ि. ५० प्रलतिट स्टिहरु स्थानीय कृिक , उिमी , समूह र सहकारीिे संिािन गरेको हनु 
पने छ । 

छ. िडा कायाििय/सेिा केन्रको लसफाररस 

 

12. साना षकसानिाई कृषि ऋिमा व्याज अनदुान 

साना षकसानहरुिाई कृषि ऋिमा पहिु ििाउन, रोजगार लसजिना गनि, कृषि िािीको 
उत्पादन र उत्पादकत्ि ििाउन तथा िजारीकारिमा सहयोग गनि यस कायिक्रम संिािन 
गररनेछ ।यस कायिक्रम संिािनको िालग लनम्न कागजात आिश्यक पनेछ । 

क. लनिेदन/प्रस्ताि । 

ख. िडा कायिियको / सेिा केन्रको लसफाररस । 

ग. कृषि ऋि सम्िशन्ित अलभिेख/ Bank statement । 

घ. कृषि ऋि तथा व्यजको रकम खलुने कागजत । 

ङ. पशच्िस िाख भन्दा कम कृषि ऋि कारोिार गनेिाई कायिक्रममा प्राथलमकता ठदईने छ। 

ि. कृषि ऋििाई व्याज अनदुान कायिक्रम संिािन गरेको षफलड भेरीषफकेसन गरे पश्चाद 
व्यज अनदुान उपिव्ि गराइनेछ ।यसरी कृषि ऋिमा व्याज अनदुान उपिव्ि गराउदा 
पांि िाख सम्मको कृषि ऋिको िालग कुि व्याज रकमको ििीमा ५० प्रलतित रकम 
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अनदुान उपिव्ि गराईने छ । पांि िाख भन्दा ििीको कृषि ऋिको िालग ििीमा 
व्यजको दईु प्रलतित िा एक िाख रुपैया (रु १,००,०००)  मध्ये जनु कम आउछ सो 
रकम अनदुान उपिव्ि गराईने छ । 

छ. संघ तथा प्रदेि सरकारिाट अनदुान उपिव्ि भएका अनदुान ग्राहीिाई कायिक्रममा 
समािेस गराईन छैन । 

ज. कृषि ऋिको व्याज अनदुान उपिव्ि गराउदा लनम्न संस्थाहरु िाट ऋिलिई कारोिार 
गरको कृषि उिमीहरुिाई प्राथलमकता ठदइनेछ । 

1. कृषि षिकास िैंक । 

2. िाशिज्य िैंक । 

3. षिकास िैंक । 

4. िघ ुषिशत्तय संस्था । 

5. सहकारी  संस्था । 

13.  कृषि तथा िन षिज्ञान षिश्वषििाियको सहकायिमा गररने कायिक्रमको हकमा आपलस 
संझौता िमोशजम गररने छ । 

14. संघ/संस्थासँगको सम्मन्ियमा गररने कायिक्रम जस्तै फिफूि तथा मलुय शृ्रङ्खिा 
षिकास आयोजनाको हकमा आपलस संझौता िमोशजम कायिक्रम संिािन गररने छ ।  

 

15. िाजो जलमन लनरुत्साहान कायिक्रम (जलमन तयारी तथा िािी कटानीको िालग अनदुान 
कायिक्रम) 

खेती योग्य जलमन िाजो राख्न लनरुत्साहान गने यस कायिक्रमको उद्धेश्य रहनेछ। यस 
कायिक्रम संिािनको प्रकृया तथा आिश्यक कागजात लनम्न िमोशजम रहेको छ । 

क. यस कायिक्रम संिािनको िालग महानगरपालिकािे सूिना प्रकािन गनेछ ।खेती गनि 
िाहने कृिक/टोि/समूह/सहकारी/संस्थािे िडा कायिियिमा लनिेदन पेि गने छन ्। 
िाजो जलमनको अलभिेखीकरिको प्रमािीकरि िडा कायािियिे गनेछ । िाजो जग्गाको 
प्रमाशिकरि िडा कायािियिाट भएपश्चाद मात्र कायिक्रमिाट अनदुान उपिव्ि गराउन 
सषकनेछ। िडा कायािियको प्रमाशिकरि पश्चाद खेती गनिको िालग 
कृिक/टोि/समूह/सहकारी/फमििाई िाजो जलमन लनरुत्साहान कायिक्रमिाट अनदुान 
रकम उपिव्ि गराउन सषकनेछ।िाजो जलमन कृषि कायििाहेको अन्य काममा प्रयोग गनि 
पाइने छैन ।  

ख. पषहिो पटक िाजो जलमनमा खेती गनिको िालग िडा कायिियिे सम्िशन्ित जग्गा 
िनीिाई एक मषहनको अिलिमा जग्गा िाजो नराख्न पत्रिार/सिुाना टास गने छ। सो 
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अिलिमा जग्गा िनीिे जग्गा िाजो राखेमा िा सम्पकि मा नआएमा िडा कायिियिे खेती 
गनि िाहने कृिक/टोि/समूह/सहकारी/फमििाई ििीमा एक िििको िालग खेती गनिको 
िालग िाजो जग्गा प्रदान गनेछ । 

ग. िडागत रुपमा िडा कायािियिे िाजो जलमनको अलभिेख अनिुिुी २ (क) िमोशजम  
तयारी गनेछ ।िडा कायािियिे िाजो जलमनमा खेती गनिको िालग अनिुिुी २ (ख) 
िमोशजमको िांिामा कायिक्रम तयार गरी प्रमािीकरि गरी महानगरपालिकामा पेि गनेछ  
।कायिक्रम संिािन अनिुिुी २ (ग) स्िीकृत पश्चात िडा कायिियिे सम्िशन्ित खेती गनि 
िाहनेसंग  सम्झौता गरी गराउन सलनेछ । कायिसम्पन्न पश्चात जग्गा खेती गने 
कृिक/टोि/समूह/सहकारी/फमििे अनसुिुी  २ (घ) िमोशजमको षििरि प्रमाशिकरि 
गराई भकु्तानी लिन सलनेछ । 

घ. प्रत्यक कठ्ठा िाजो जलमनमा खेती गने व्यक्ती, कृिक, टोि षिकास, समूह, सहकारीिाई 
जम्मा एक हजार रुपैया (रु १०००) को दरिे अनदुान प्रदान गररने छ । 

ङ. समग्र कायिक्रम संिािन गदाि अनदुान रकमिे १२५ षिघा िाजो जलमनमा खेती गनि 
सषकनेछ । 

 

16. करार तथा सामषुहक खेती प्रिदिन 

करार खेतीको उत्पादन िागत कम गनि तथा षिपन्न िगि/मषहिा/समूहिाई सामषुहक 
खेतीमा आकििि गनि  यस कायिक्रम संिािन गररनछे । यस कायिक्रम संिािनको  िालग 
आिश्यक कागजात लनम्न िमोशजम रहेको छ । 

क. करार तथा सामषुहक खेती गररने जग्गाको िािपजुाि । 

ख. खािान्न/फिफूिको िालग कम्तीमा एक षिघा, तरकारीको िालग न्यूनतम १५  कठ्ठामा 
खेती गरेको हनुपने छ । 

ग. जग्गा लिजमा लिएको भए संझौता पत्र । 

घ. जग्गा भाडामा लिएको भए भाडा कर लतरेको रलसद । 

ङ. िडा कायाििय/सेिा केन्रको लसफाररस । 

ि. सामषुहक खेतीको हकमा समहु/संस्थाको लनििय । 

छ. कायिक्रम शस्टमेट । 

17. आकशष्मक कृषि षिकास तथा षिषिि कायिक्रम 
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क. महानगरपालिकाको िाषििक योजनामा समािेस नगररएका कायिक्रमको तर कायिक्रम 
संिािन गनि आिश्यक रहेको सन्दभिमा आकशष्मक कृषि षिकास तथा षिषिि कायिक्रम 
संिािन गररनेछ । 

ख. कायिक्रम संिािनको आिश्यकता सषहतको  स्िीकृत षटप्पिी आदेि अनसुार कायिक्रम 
संिािन गररनेछ । 

18. संकिन केन्र/प्रिोिन केन्र/कोलड स्टोर लनमािि 

कृषि व्यिसायिाई प्रलतस्पिी तथा कृषि बजारीकरििाई प्रिद्धिन गनिको िालग यस 
कायिक्रम संिािन गररनेछ । यस कायिक्रम संिािनको प्रषक्रया तथा आिश्यक कागजात 
लनम्न िमोशजम रहेको छ । 

क. कृिक समूह/कृषि सहकारी /कृषि फमिको/संघ तथा संस्थाको  माग लनिेदन र लनििय  

ख. दताि प्रमािपत्रको प्रलतलिषप । 

ग. कृषि सहकारीको हकमा अशघलिो आ.िको अलडट ररपोट । 

घ. करिकु्ता प्रमािपत्र/नषिकरि । 
ङ. िाषििक सािारि सभा गरेको प्रमाि । 

ि. सम्बशन्ित िडा कायाििय /  सेिा केन्रको लसफाररस ।  

छ. जग्गाको िािपजुाि / करारनामा । 

ज. तीन कठ्ठा भन्दा ििी क्षेत्रफि भएकोिाई प्राथलमकता ठदईने छ । 

19. आई. षप. एम. (IPM) कृिक पाििािा 
महानगरपालिकाको प्राषिलिक तथा आइ.षप.एम. सहजकताििाट मात्र कायिक्रम संिािन 
गररनेछ। कायिक्रम संिािन गदाि कृषि ईन्टन/OJT को सहयोग लिन सषकनछे । िाखािे 
सम्िशन्ित िडा/टोिमा कायिक्रम संिािनको आिश्यकता सषहतको  स्िीकृत षटप्पिी 
आदेि अनसुार संिािन गररनेछ ।आई. षप. एम. कृिक पाििािा संिािन गदाि आई. 
षप. एम. कृिक पाििािा संिािन सम्िशन्ित संशघय नम्स/कायिषिलि/लनदेशिकािाई 
आिार मान्न सषकनेछ । 

20. Computer Operator 

कृषि षिकास कायिक्रम संिािन तथा तथ्याङ्क अध्यिलिकको तथा कायिक्रम संिािन सहयोगको 
िालग एक जना योग्य Computer Operator सिुना प्रकािन गरर करार/ज्यािादार प्रकृयािाट 
छनौट गररनछे ।कमििारी छनौट प्रिलित काननु िमोशजम गररनेछ ।  
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21. कृषि ईन्जीलनयर 

कृषि षिकास कायिक्रम संिािन सहयोगका िालग पिुाििार लनमाििको िालग शस्टमेट तयारी, 
कायिक्रमको अनगुमन, ररपोषटङ्क, प्राषिलिक प्रलतिेदन िागाएतको कायि गनिको  िालग एक जना 
योग्य कृषि ईन्जीलनयर सिुना प्रकािन गरर करार/ज्यािादार प्रकृयािाट छनौट गररनेछ ।  

३.२ अनदुान कायिक्रम कायािन्ियन प्रकृया 
क. अनदुान (नगद/िस्तगुत) का षििय उलिेख गरी िाखािे महानगरपालिकाको िेिसाइट 

स्थानीय संिार माध्यमको माफि त सूिना प्रकािन गनेछ र उक्त सूिना िाखा र सेिा 
केन्रमा टाँस गररनेछ । 

ख. एक िाख सम्मको अनदुान प्रस्तािको आिेदन दस्तरु रु १००, दईु िाख देशख पांि 
िाख सम्मको िालग रु ३००, र पांि िाख भन्दा मालथको प्रस्ताििाई रु ५०० दस्तरु 
िाग्नेछ । 

ग. प्रकाशित सूिना अनसुार कृिक/व्यिसायी/कृिक समूह/कृषि सहकारी /कृषि फमििे 
तोषकए बमोशजमका कागजातहरू एिं आफ्नो व्यिसायको षिस्ततृ षििरि सषहतको 
लनिेदन/प्रस्तािना िाखामा पेि गनुि पनेछ । 

घ. िाखािे प्राप्त प्रस्तािनाहरूको कायि स्थिमै गएर षफलड भेररषफकेसन गनि सलनेछ । 

ङ. संिग्न प्रस्तािना/लनिेदन, आिश्यक कागजात र षफलड भेररषफकेसनबाट प्राप्त षििरिको 
आिारमा मूलयांकन सलमलतबाट अनसूुशि (१) िमोशजम मूलयांकन प्रलतिेदन तयार गररने छ 
।मलुयाङ्कन प्रलतिेदनको आिारमा मूलयांकन सलमलतिे िाभग्राही छनौटको लनििय गनेछ । 

ङ. मूलयांकन सलमलतको लनििय िमोशजम िाखािे कायिक्रम संिािनको षटप्पिी महािाखा 
तथा प्रमखु प्रिासषकय अलिकृत समक्ष पेि गने छ। कायिक्रम संििानको  स्िीकृत 
षटप्पिी र स्िीकृत िागट शस्टमेटको आिारमा िाखािे कायिक्रम संिािन गने छ 
।िाखािे कायिक्रम संिािनको िालग भौलतक पिुाििार, लसंिाइ संरिना लनमािि िागतको 
शस्टमेट तयार तथा स्िीकृलतको िालग भौलतक पूिाििार तथा सहरी षिकास महािाखासंग 
सहकायि/सहयोग/संमन्िय गनि सषकनेछ । अन्य सरकारी कायािियिाट तयार भई पेि 
भएको िागत शस्टमेटिाई महानगरपालिकाको स्िीकृलत आिश्यक पनेछ । 

ि. छनौट भएका िाभग्राहीको नलतजा महानगरपालिकाको िेिसाइटमा राशखने छ र िाखा र 
सेिाकेन्रहरू माफि त िाभग्राहीिाई जानाकारी गररने छ । 

छ. अनदुानका िालग छनौट भएका कृिक/व्यिसायी /संघ /संस्था/कृिक समूह/कृषि 
सहकारी /कृषि फमििे कायि सञ्चािनको िालग सम्झौता गररने छ र उक्त सम्झौता 
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बमोशजम कायि सम्पन्न पश्चाद िडा कायाििय/ सेिा केन्रको लसफाररि र आिश्यकता 
अनसुार िाखाबाट स्थिगत अनगुमन गरी िाखाको लसफाररसका आिारमा 
महानगरपालिकािे भकु्तानी ठदनेछ । 

ज. षिउ षिजन सम्िशन्ि कायिक्रम संिािनको िालग आलथिक षिकास सलमलतिे उन्नत / श्रोत 
/ Hybrid  षिउको अलिकतम दररेट नगर कायिपालिकाको िैिकमा लसफाररस गनि 
सलनेछ।कायिपालिका िाट स्िीकृत दररेटिाई आिार मालन कायिक्रम संिािन गनि 
सषकनेछ । साथै, शजलिा षिउ षिजन सलमलतिे तोकेको दर रेटिाई पलन आिार मालन 
कायिक्रम संिािन गनि सषकनेछ। 

झ.कायिक्रमिाट उपिव्ि हनुे अलिकतम अनदुान प्रकाशित अनदुान प्रलतित अनसुार र 
नतोषकएको हकमा अनसुशुि (४) िमोशजम हनुे छ ।अनसुशुि (४) िमोशजम अनदुान 
प्रलतित नतोषकएको कायिक्रमको हकमा स्िीकृत षटप्पिी र शस्टमेट अनसुार कायिक्रम 
संिािन गररनेछ । 

ञ.कायिक्रम संिािन गदाि गनुासो परेमा थप लनििय नगर कायिपालिकािे गने छ । 

ट.तालिम/गोष्ठी /अििोकन भ्रमि िगायतको कायिक्रम संिािनको िालग िागत शस्टमेट 
तयार गदाि अनसुिुी (३) अनसुार तयार गररनेछ । 

ि. कािो सूशिमा परेको फमि /कृिक समूह / कृषि सहकारी / सघं / संस्थािाई अनदुान 
उपिव्ि गराईने छैन ।साथै, अशघलिो आ ि मा समािेस भएका िाभग्राहीिाई सोषह 
शिििकमा पनु अनदुान उपिव्ि गराइने छैन । 

ि. अन्य कायिक्रमको हकमा स्िकृत षटप्पिी/शस्टमेट अनसुार कायिक्रम संिािन गररनेछ । 

 

 

पररच्छेदिः ४ 

आलथिक प्रिासन 

कायिक्रमको िेखाङ्कन, कारोिार, िेखा पररक्षि गदाि आलथिक कायिषिलि ऐन, २०५५ आलथिक 
कायिषिलि लनयमाििी, २०६४ साििजलनक खररद ऐन, २०६३ तथा साििजलनक खररद 
लनयमाििी, २०६४ बमोशजम गररने छ । 
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पररच्छेदिः ५ 

 थपघट िा हेरफेर गनि सलने 
क. यो कायिषिलिको कायािन्ियनिाई थप व्यिशस्थत र प्रभािकारी बनाउन 

महानगरपालिकािे आिश्यकता अनसुार यस कायिषिलिमा थपघट, हेरफेर तथा खारेज 
गनि सलनेछ । 

ख. यस कायिषिलिको कायािन्ियनमा कुन ैबािा अिरोि र अस्पष्टता आएमा त्यस्तो बािा, 
अिरोि फुकाउने प्रयोजनका िालग महानगरपालिकािे आिश्यकता अनसुार ब्याख्या 
गनि सलनेछ । 

ग. यस कायिषिलि कृषि षिकास कायिक्रम कायािन्ियन कायिषिलि २०७७ िाग ुभए पश्चाद 
कृषि षिकास कायिक्रम कायािन्ियन कायिषिलि २०७६ संग िाशजएको हकमा कृषि 
षिकास कायिक्रम कायािन्ियन कायिषिलि २०७७ िाग ुहनुेछ ।  
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अनसूुशि १ 

मलुयाकंनका आिारहरु 

 

मलुयाङ्कनको आिारहरु कायिक्रमको प्रकृलत अनसुार फरकहनु सलनेछ ।यसरी फरक 
भएको मलुयाङ्कनका आिारहरु मलुयाङ्कन सलमलतिे लनििय गनि सलनेछ । मलुयाङ्कन सलमलतिे 
मलुयाङ्कनका आिारहरुिाई थप षिस्ततृ रुपमा षिश्लेिि गनि आिारहरुको भार पररितिन नहनुे 
गरी थप िलगिकरि गनि सलनेछ । सामान्यतय तपशिि िमोशजमको मलुयाङ्कनको आिार 
मालननेछ। 

तपशिि 

 

नोट: मेयरसँग यिुा कृिक कायिक्रमको हकमा संशघय सरकारको कृषिमा यिुा 
कायिक्रम संिािन प्रकृया, २०७६ िाई पलन आिार िनाउन सषकनेछ ।यसरी मलुयाङ्कन गदाि 
अशघलिो िििमा अनदुान प्राप्त गरेका सहकारी/समहु/फमििाई भन्दा नषिनतम प्रस्तािदातािाई 
प्राथलमकता ठदईनेछ । समान प्रकृलतको कायिक्रम भएको हकमा मलुयाङ्कन गदाि संशघय तथा 
प्रादेशिक कायिषिलििाई पलन आिार िनाउन सषकनेछ

क्र
 
स 

लनिेद
क 

ि
डा
 
नं 

मलुयांकनका आिारहरु जम्मा 
(१००

) 

कैषफय
त 

प्रस्ताि
ना र 
रोजगार 
लसजिना 
(२०) 

आिश्यक 
न्यूनतम 
मापदण्ड 

र 
प्रकृया(२

०) 

सम्भव्यता(िा
लि षििेि र 
उत्पादन)(२

०) 

िशक्ष
त 
क्षेत्र 
र 
िगि 
(२०
) 

नषिनतम 
प्रषिलि 
अििम्ि
न र 
प्रसार 
(२०) 

१          

२          
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अनसूुशि २ 

िाजो जलमन लनरुत्साहन कायिक्रम अलभिेख फारम 

िाजो जलमनको अलभिेख फारम २ (क) 

क्र ि षििरि कैषफयत 

१ जग्गा िलनको नाम   

२ िडा नं (टोि सषहत)   

३ जग्गाको क्षेत्रफि  कठ्ठामा 
४ जग्गाको षकलसम (क)खेत  (ख)िारी  (ग)पाखो शिन्ह 

िगाउने ५ िाजो जलमन रहनको 
कारि 

(क)जग्गा िनी टािा भएर (ख)जग्गा िेरै 
भएर 

(ग)िागत ििी भएर (घ) अन्य 

६ अन्य षििरि भए 
खिुाउने 

 

िाजो जलमनमा खेती गने कृिक/टोि/समूह/सहकारी/संस्थाको अलभिेख फारम २ (ख) 

क्र ि षििरि कैषफयत 

१ िाजो जलमनमा खेती गनेको नाम   

२ िडा नं (टोि सषहत)   

३ खेती गने जग्गाको क्षेत्रफि   

४ िािीको षकलसम   

५ षक्रयाकिाप   

६ अनमुालनत िागत(रु)   

७ माग अनदुान(रु)   

८ खेती गने अििी (लमलत) २०७.../.../... देशख २०७.../.../.... सम्म 

  प्रमाशित गने (िडा अध्यक्ष): 
 

िाखा/महािाखा िाट लसफाररस तथा स्िीकृत अनदुान षििरि फारम   २ (ग) 
क्र ि षििरि जम्मा रकम(रु) हस्ताक्षर 

१ िाखािाट लसफाररस कायिक्रम अनदुान   
२ महािाखािाट लसफाररस  
३ कायिक्रम स्िीकृत गने  

 

कायिसम्पन्न पश्चाद भकु्तालनको िालग आिश्यक षििरि २ (घ): 
षििरि माग अनदुान भकु्तालनको िालग लसफाररस अनदुान स्िीकृत अनदुान 

िाभग्राषह िडा िाखा महािाखा प्रमखु प्रिासषकय 
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व्यक्ती/संस्था कायाििय अलिकृत  

रकम(हस्ताक्षर)      
हस्ताक्षर/छाप      

अनसूुशि ३ 

गोष्ठी /सेलमनार/अन्तरक्रीया/अलभमशुखकरि/तालिम कायिक्रम सन्िािनको िालग िागत 
शस्टमेट 

 
qm=;+= कायिक्रम खिि ईकाइ दर(रु) 
१ व्यानर प्रलत कायिक्रम 1000.00 
२ संयोजक भत्ता प्रलत ठदन 400.00 
३ स्टेसनरी प्रलत सहभालग 100.00 
४ कायिपत्र तयारी र प्रस्तलुतकरि प्रलत कायिपत्र 1500.00 
५ उदघाटन खिि प्रलत कायिक्रम 2000.00 
६ सहभागी यातायात खिि प्रलत सहभालग 200.00 
७ खाजा खिि प्रलत सहभालग 200.00 
८ साउण्ड लसस्टम सेट खिि प्रलत कायिक्रम 5000.00 
९ हिभाडा खिि (ठदन) प्रलत ठदन 4000.00 
१० समापन खिि प्रलत कायिक्रम 2000.00 
११ षटप्पिी कताि प्रलत षटप्पिी १००० 

१२ षिषिि (प्रमाि पत्र आठद) प्रलत कायिक्रम २०००.०० 

१३ प्रलतिेदन प्रलत कायिक्रम १००० 

१४ सहयोगी भत्ता प्रलत ठदन २०० 

१५ ितृशित्र नमािि प्रलत कायिक्रम १०००० 
१६ कदर पत्र /सम्मान पत्र प्रलत सहभालग ५०० 
१७ अन्य  स्िीकृत शस्टमेट तथा प्रिलित काननु अनसुार 

 

अनसुशुि ४ 

क्र 
ि 

अलिकतम कायिक्रम अनदुान % 

१०० ८५ ७५ ५० 

१ जैषिक षििाठद 
उत्पादन प्रयोग 
प्रदििन तथा षितरि 
कायिक्रम 

साना लसंिाइ लनमािि 
तथा ममित सम्भार 

कृषि याशन्त्रषककरि 
कायिक्रम/बीऊ लबजन 
प्रिोिन प्याषकंग िेबलिंग 
लसलिंग समेत (बीउ 
लबजन गिुस्तर िषृद्ध 

मेयरसँग 
यिुा कृिक 
कायिक्रम 
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कायिक्रम ) 

२ प्रदििनी फिफूि िगैिा 
स्थापना तथा 
सदुृषिकरि कायिक्रम 

िाजो जलमन लनरुत्साहान 
कायिक्रम  

उन्नत/स्िदे
िी हाईिड 
बीउमा 
अनदुान  

 

३ ठदिस लडप िोररङ 
लनमािि/नहर/कुिो 
ममित कायिक्रम 

कृिकिाई षिमा सलुकमा 
अनदुान कायिक्रम 

श्रोत बीउ 
अनदुान 

४ पालनट कशलनक, आ 
ई षप एम पाििािा 

हाटिजार लनमािि 
अनदुान 

 

िैते िान प्रिििन 
कायिक्रम 

िािी 
संरक्षि 
कायिक्रम 

५ लमलन षकट/लसड षकट शिस्यान सषहतको 
प्यषकङ्ग हाउस 
लनमािि 

माटो सिुार कायिक्रम  

६ प्राषिलिक सेिा नसिरी स्थापना   

७ तथ्याङ्क संकिन तथा 
पशुस्तका प्रकािन 

   

८ माटो पररक्षि    

• तथ्याङ्क संकिन गदाि कृषि प्राषिलिकिे सिेक्षिमा प्रश्नाििी भरेको संशघय कायिषिलि 
अनसुार िा ििीमा रु १०० उपिव्ि गराईनेछ । 

• कायिक्रम संिािन गदाि अलिक्तम अनदुान प्रलतिन नखिेुको हकमा स्िीकृत षटप्पिी र 
शस्टमेट िमोशजम कायिक्रम संिािन गररने छ । 

 

 

अनसुिुी ५ 

कृषि तथा पिपुन्छी िाखािाट सम्पादन हनुे कायिहरु 
क्र ि षििरि कैषफयत 

१ कृिक समूह गिन तथा नषिकरि नम्स तथा लनदेशिका 
अनसुार 

२ रासायलनक मिको खरु षिके्रता रताि तथा नषिकरि तथा 
अनदुानको रासायलनक मि षिके्रताको लसफाररस 

प्रिलित काननु 
अनसुार 

३ महानगरपालिका लभत्रका कृषि फमिको सशुि दताि िडामा दताि भएका 
कृषि फमि 

४ कृषि षिकास कायिक्रम संिािन, अनगुमन , मलुयाङ्कन र कायिषिलि तथा 
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५ कृषि संग सम्िशन्ित प्रदेि तथा संशघय कायिक्रम संिािन प्रदेि तथा संशघय 
कायिषिलि अनसुार 

६ कृषिसंग सम्िशन्ित ईन्टन/OJT पररिािन षििाियको पत्र तथा 
महानगरपालिकाको 
आिश्यकता/लनििय 

अनसुार 

७ हाटिजार दताि कायिषिलि अनसुार 
८ िजार अनगुमन महानगरको 

आिश्यकता अनसुार 
९ कृिकिाई प्राषिलिक सेिा लनिलुक 
१० कृषि क्षेत्रका षिलभन्न लसफाररस (िालिको क्षेलत, िन्यजन्तकुो 

क्षेती, रोग षकराको क्षेलत, िािी डुिान आठद) 
लनिलुक 

११ िािी षिमामा सहजीकरि र क्षेलतको लसफारीस लनिलुक 
१२ कृषि प्रसार कायिक्रम संिािन  
१३ कृषिसंग सम्िशन्ित प्रदेि र संघसंगको संमनिय  
१४ स्िीकृत कृषि षिकास कायिक्रमको प्रलतिेदन तयार र प्रिेि  
१५ कृषि तथ्याङ्क अिािलिक तथा प्रकािन  
१६ अन्य महानगरपालिको 

आिश्यकता अनसुार 
 
 

       आज्ञािे 

       ......................... 
       (प्रमेराज जोिी) 

       प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत 


